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Постановка проблеми. Спостерігається відновлення інтересу суспільства та наукової спільноти до ідеології. У при-
змі демократизації та лібералізації суспільства, по відношенню до поняття "ідеологія" існує певна недовіра та скеп-
тицизм, пов'язані з ХХ століттям, коли з ідеологією асоціювали виключно недемократичні режими, а після падіння 
яких відбувалась повне відкидання та ігнорування даного поняття. Це пов'язано, в першу чергу, з недостатньою ін-
формаційністю та обізнаністю стосовно будь-яких ідеологічних основ, що в результаті призвело до недовіри до дано-
го поняття. Актуальною стає необхідність в якісному дослідженні такого поняття як ідеологія у контексті державного 
функціонування. З огляду на вказане, для правильного, сучасного розуміння та сприйняття, поняття ідеології потре-
бує якісного, поглибленого аналізу. Завданнями статті є аналіз дефініції "ідеологія", встановлення еволюційного 
шляху, впливу і взаємозв'язку ідеології в різних проявах: філософському, релігійному, державно-правовому та ідео-
логічному плюралізмі. Методи дослідження. Історичний та порівняльно-правовий метод дозволили прослідкувати 
еволюцію ідеології від філософського початку базового елементу державного функціонування. Структурний та сис-
темний методи забезпечили дослідження ідеології, як складного багатогранного поняття. Та логіко-правовий метод 
щодо доцільності та правовірності використання даного поняття в сучасних реаліях. Результати. Встановлено, що 
ідеологія пройшла великий шлях еволюції. Базовою основою ідеології являється філософія, яка пройшла крізь всі 
етапи, і наразі також залишається цією ідейною основою. Одночасно складовою структурною і наступним історичним 
етапом являється релігійна основа ідеології, яка була трансформована із філософської. Вона також залишається ак-
туальною, і це навіть не стосується виключно теократичних і клерикальних держав, оскільки релігійні норми стали 
базисом моральних основ суспільства. Показано, що сучасною основою будь-якої ідеології є її правова основа, яка 
закріплює і принципи життєдіяльності держави і суспільства, і одночасно являється основним елементом формуван-
ня правосвідомості. Особливим ідеологічним феноменом являється концепція ідеологічного плюралізму, яка дуже 
якісно маскує ідеологічну основу держави. Висновки. Визначено, що поняття ідеології (в контексті держави) дуже 
багатогранне, і використовується для визначення та характеристики як комплексної категорії, так і для окремих її 
елементів. Виходячи з політичної ситуації до комплексної ідеології прирівнюють одну її складову (наприклад, полі-
тичну, правову, релігійну). Держава не може існувати без ідеології, яка є важливим фундаментом державотворення. 
Кожна держава завжди мала і має свою ідеологічну складову, навіть не зважаючи на проголошену деідеологізацію. В 
перспективі розвитку правової науки ідеологія буде зарахована до однієї з базових ознак держави. 

Ключові слова: ідеологія; державна ідеологія; право; держава 
*** 

Problem statement. There is a renewed interest of society and the scientific community to ideology. In the context of the 
democratization and liberalization of society, there is a certain distrust and skepticism towards the concept of "ideology", 
which is associated with the twentieth century, when ideology was associated exclusively with non-democratic regimes and 
after the fall of which there was a complete denial and ignoring of this concept. This is primarily due to the lack of information 
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and awareness of any ideological foundations, which eventually led to distrust of this concept. The need for a qualitative 
study of such a concept as ideology in the context of state functioning becomes urgent. Given this, for a correct, modern 
understanding and perception, the concept of ideology requires a high-quality, in-depth analysis. The purpose of the article 
is analyzing the definition of ideology; establish the evolutionary path, influence and relationship of ideology in different 
manifestations: philosophical, religious, state-legal and ideological pluralism. Methods of research. The historical and 
comparative legal method allowed us to trace the evolution of ideology from the philosophical beginning of the basic element 
of the functioning of the state. Structural and systemic methods provided research of ideology as a complex multi-faceted 
concept. Logical-legal method of expediency and validity of the use of this concept in modern realities. Results. Ideology 
has gone a long way in evolution. The basic basis of ideology is philosophy, which has passed through all stages, and now 
also remains this ideological basis. At the same time, the religious basis of the ideology, which was transformed from the 
philosophical one, is a structural component and the next historical stage. It also remains relevant, and this does not even 
apply exclusively to theocratic and clerical States, since religious norms have become the basis of the moral foundations of 
society. The modern basis of any ideology is its legal basis, which enshrines the principles of the life of the state and society, 
and at the same time is the main element of the formation of legal consciousness. A special ideological phenomenon is the 
concept of ideological pluralism, which very qualitatively masks the ideological basis of the state. Conclusions. The concept 
of ideology (in the context of the state) is very multifaceted, and is used to define and characterize both a complex category 
and its individual elements. Based on the political situation in a complex ideology, one component of it is equated (for 
example, political, legal, and religious). The state cannot exist without an ideology, which is an important Foundation of the 
state. Each state has always had and still has its own ideological component, even in spite of the declared de-ideologization. 
In the future development of legal science, ideology will be considered one of the basic features of the state. 

Key words: ideology; state ideology; law; state 
 

Постановка проблеми 

Останнім часом спостерігається відновлення 
інтересу суспільства та наукової спільноти до 
такої важливої категорії як ідеологія. У призмі 
демократизації та лібералізації суспільства, по 
відношенню до поняття "ідеологія" існує певна 
недовіра та скептицизм, пов'язані з ХХ століт-
тям, коли з ідеологією асоціювали виключно 
недемократичні режими, а після падіння яких 
відбувалась повне відкидання та ігнорування 
даного поняття. Це пов'язано, в першу чергу, з 
недостатньою інформаційністю та обізнаністю 
стосовно будь-яких ідеологічних основ, що в 
результаті призвело до недовіри до даного по-
няття. Актуальною стає необхідність в якісному 
дослідженні такого поняття як ідеологія у кон-
тексті державного функціонування. 

У різні часи ідеологія була та залишається 
об'єктом дослідження, при цьому залишилось 
багато невирішених питань. Антуан Дестют де 
Трасі (Destutt de Tracy Antoine-Louis-Claude, 
1997) у своїй знаменитій праці "Елементи ідео-
логії", стверджував, що ідеологія як наука про 
ідеї зможе дослідити природу людського мис-
лення і виявити реальні потреби людей, вирі-
шивши, таким чином, всі проблеми суспільства 
[1], при цьому зберігаючи більше філософську 
основу, без теорії практичного застосування. 
Значний внесок в дослідження ідеології зробле-
но Карлом Марксом та Фрідріхом Енгельсом, які 
закладали в неї переважно негативний сенс, і 
протиставляли їй наукове знання, метою якого 

повинна бути боротьба проти ідеології [2]. В 
противагу можна навести дослідження Джона 
Мартіна (Martin John, 2015), який визначав ідео-
логію як ідеальну форму дійсних відносин [3, 
с.18]. Дослідження вітчизняних вчених також 
насиченні протиріччями та плюралізмом у ви-
значенні та розумінні ідеології.  

З огляду на вказане, для правильного, су-
часного розуміння та сприйняття, поняття ідео-
логії потребує якісного, поглибленого аналізу. 
Тому метою статті є визначення актуального 
для сучасних реалій поняття та значення ідео-
логії, а новизна полягає в якісно новому підході 
до розуміння та значення ідеології, як базисного 
елементу державного функціонування. Завдан-
нями статті є аналіз дефініції ідеологія, встано-
влення еволюційного шляху, впливу і взаємоз-
в'язку ідеології в різних проявах: філософ-
ському, релігійному, державно-правовому та 
ідеологгічному плюралізмі. 

Ідеологія: поняття та структура 

Поняття "ідеологія" (як і багато інших) має 
грецьке походження (грец. idea – прообраз, 
ідея, і logos – слово, розум, вчення, буквально 
вчення про ідеї). І довгий час саме таке, буква-
льне, філософське трактування було у суспільс-
тві єдиновірним, що у свою чергу пов'язано з не 
розповсюдженим використанням даного понят-
тя. У тлумачних словниках минулого, напри-
клад, було вказано що це частина метафізики 
або психології, яка міркує про мислення і думки 
[4, с.8], чи знову ж таки буквальне тлумачення, 
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що ідеологія це світогляд, система поглядів та 
ідей [5, с.181]. У подальшому, у зв'язку з істори-
чними змінами та еволюцією, в першу чергу, 
правової та політичної думки, було еволюціоно-
вано й поняття ідеології, а саме – сукупність фі-
лософських, політичних, правових, моральних, 
релігійних та мистецьких поглядів, що характе-
ризують те або інше суспільство, клас, політич-
ну партію [6, с.394; 7, с.394]. Але найголовніше, 
що в результаті даної еволюції ідеологія стала 
не просто поняттям, а невід'ємною складовою 
сучасного світу і важливим елементом держав-
ного становлення та функціонування. 

Перехід від одного періоду до іншого обумов-
лений трансформацією кількісних і якісних хара-
ктеристик суспільної свідомості, причиною якої 
було зростання технологічної та інтелектуальної 
потужності людства. Використання, обслугову-
вання та вдосконалення складної техніки і тех-
нологій зажадали створення системи масової 
освіти, яка би забезпечувала підготовку більшої 
кількості відповідних фахівців. У свою чергу, це 
призвело до якісного ускладнення соціальної 
діяльності та духовних потреб людини, зростан-
ня її інтелекту та авторитету науки [8, с.125]. 

На нашу думку, виходячи з визначення та іс-
торичних чинників ідеологічної еволюції в ідео-
логії можна виділити такі складові – філософсь-
ка, релігійна та державницько-правова. 

Філософська основа ідеології 

Ідеологія, як й інші подібні, широкоохоплюючі 
поняття, має свій філософський початок. Метою 
філософії є створення ідеології, тобто штучно 
створюваних, заданих ідеалів. У свою чергу, іде-
али – це цілі, за допомогою яких у свідомості 
встановлюються керівні основи діяльності люди-
ни, а філософія орієнтована на пошук цих цілей. 

Філософська спадщина, присвячена пробле-
мам ідеології, здатна вразити своїм обсягом і 
широтою тем, які зачіпаються. За майже два 
століття наукової традиції осмислення цього 
явища виник ряд шкіл і напрямків, що відобра-
жають різні підходи до розуміння природи, ролі 
та місця ідеології в житті суспільства [9, с.210]. 

У житті суспільства ідеологія існує та функці-
онує як діалектична єдність сутності і явища. 
Ідеологія являє собою систему цінностей та 
ідеалів, що виконують в суспільстві функцію під-
тримки існуючої політичної системи, що нада-
ють мету і сенс буття як окремо взятій людині, 
так і конкретному соціуму, що є його духовними 
механізмами організації та самоорганізації, що 
грають роль "атрактора" на еволюційній стадії 

розвитку суспільства і в синергетичних проце-
сах його системних трансформацій [10, с.68]. 

Взаємини між філософією та ідеологією в іс-
торії та житті – це ціла "драма" довжиною вже 
близько двох з половиною десятків століть. Діа-
пазон цих взаємин вкрай широкий: від вихідної 
нерозрізненості "думки" та "ідеї" в античності до 
їх розбіжності в новому часі, всередині якого 
виявляється своє "коло": від радикального про-
тиставлення філософії та ідеології до їх нового 
зближення, аж до їх епохального злиття в "ре-
волюційній теорії". Далі цикл відтворюється че-
рез усі "сучасні" версії епістемологічної та полі-
тичної деідеологізації до нових колізій 
"розходження-зближення" філософії та ідеології 
в постмодерні. Складне переплетення "роботи 
думки" та "роботи з ідеями" в радикальному 
постмодернізмі часто нагадує рух до вихідного 
синкретизму [11, с.13–14]. 

Дослідження становлення філософії ідеології 
потребує окремого ґрунтовного дослідження, 
але можна зробити висновок що з часом ідеоло-
гія, створена філософією, розчиняється в куль-
турі, релігії, праві та ін. Саме філософія має 
пріоритет перед ідеологією оскільки вона задає 
цілі і засоби, забезпечуючи можливість появи 
ідеології. Не дивлячись на видозмінення, філо-
софська складова завжди буде залишатись ос-
новою ідеології. 

Релігійна основа ідеології 

Наступна віха в формуванні ідеології, пов'я-
зана історично з укріпленням позицій релігій, та 
становленням теократичних держав (Священна 
Римська імперія, Візантійська імперія, халіфати 
та ін.). Філософська основа ідеології перейшла 
до релігійної, відбулось одночасне об'єднання і 
взаємозаміна, і як результат становлення нових 
ідеологічних принципів, які формували і суспі-
льну свідомість, і державну політику.  

Ніколо Макіавеллі, якого можна вважати од-
ним із засновників концепції комплексної, дер-
жаної ідеології, у своїй знаменитій праці "Госу-
дар" такі держави називав церковними, і 
стверджував що держави ці спираються на 
освячені релігією підвалини, настільки потужні, 
що вони підтримують государів при владі, неза-
лежно від того, як ті живуть і вчиняють. Тільки 
там государі мають владу, але її не відстоюють, 
мають підданих, але ними не керують; і однак 
же на владу їх ніхто не зазіхає, а піддані їх не 
обтяжуються своїм становищем і не хочуть, та й 
не можуть від них відпасти. Так що лише ці го-
сударі незмінно перебувають в благополуччі та 
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щасті [12, с.68]. 
Світ у XXI ст. відчуває нові прояви напруги 

між правом і релігією, що стають практично що-
денною буденністю. Постійні дебати залучають 
все ширше коло учасників й аргументів, однак 
все гостріше проявляється необхідність знахо-
дити шляхи для примирення не тільки права та 
релігії, але й національного права конкретної 
держави з релігійними правовими системами 
("релігійними правовими спільнотами"). Наспра-
вді, якщо зіткнення права та релігії ставить пи-
тання віри й ідентичності, то зіткнення між релі-
гійним правом і державним правом сприяє 
подальшому поглибленню цих конфліктів, часто 
переносячи відповідні вимоги на рівень юриди-
чних структур, надаючи їм формальне закріп-
лення, переводячи на мову права [13, с.140]. Як 
результат, релігія повною мірою перестала які-
сно виконувати свої ідеологічні функції. Цю роль 
на собі прийняла ідеологія, яка стала самостій-
ним феноменом. Вона інституціоналізувалася, і 
сучасність вже не мислиться без неї [8, с.125]. 

Забігаючи наперед, треба сказати, що вплив 
церкви та релігійні вчення, як і у випадку з філо-
софією, видозмінюються та трансформуються у 
нові ідеї, правові та політичні. Але станом і на 
сьогодні залишаються як теократичні держави, 
так і клерикальні, де саме релігія являється ба-
зовою ідеологічною основою. 

Ідеологія, як базова складова державного 
функціонування 

Якщо виходити з логічно-історичного "ланцю-
га", то на заміну релігії прийшла ідеологія, яка 
стала складовою основою державного функціо-
нування і духовно-морального життя суспільст-
ва. Зіткнення традиційного релігійного світогля-
ду і нового-світського породило переконання в 
існуванні синтезуючого рівня знань, заснованих 
на вірі і науці, але не в схоластичному її варіан-
ті, а в раціоналістичному, характерному для но-
вої епохи. Таким рівнем знань визнається ідео-
логія. З тих пір основним трактуванням поняття 
"ідеологія" стає сукупність ідей, що спотворю-
ють реальність, використовують при цьому нау-
ковий інструментарій та орієнтують суспільство 
на зміни в заданому напрямку. 

Коли мова іде про ідеологію в контексті дер-
жави, наука оперує такими поняттями, як дер-
жавна ідеологія, правова, політична, державот-
ворча, державницька, загальнонаціональна та 
ін. Із чим пов'язане таке різноманіття? На нашу 
думку, є два фактори. По-перше, як ми вже зга-
дували, існує скептицизм та недовіра, які викли-

кані діяльністю реакційних режимів ХХ століття, 
і це відноситься, в першу чергу, безпосередньо 
до таких категорій, як ідеологія і державна ідео-
логія, і як результат – пошук альтернативних 
понять. По-друге, це наукова діяльність. В ре-
зультаті досліджень еволюції держав, державо-
знавства і правової думки, у науковому просторі 
з'явились як нові ідеологічні категорії, так і ідео-
логія, що як цілісна категорія набула якісного 
наповнення та змістового значення. І дане різ-
номаніття вносить цю саму плутанину, оскільки 
ідеологія (саме як категорія) завжди була 
об’єктом критики. 

На думку багатьох фахівців, сприйняття іде-
ології як якоїсь універсальної ідеї або світогля-
ду, що відображають єдину систему поглядів 
або певний суспільний устрій ("російська ідея", 
"капіталізм", "комунізм" та ін.), є анахронічним і 
неефективним [14, с.73]. У науковому просторі 
навіть з'явилась нова категорія – деідеологіза-
ція [15, с.195–196]. Також варто зазначити про 
інший стереотип, який існує у суспільстві, що в 
демократичних, цивілізованих країнах не існує 
будь яких ідеологій.  

Для спростування цієї теорії, яскравим прик-
ладом можуть виступати Сполучені Штати Аме-
рики. Багато хто вважає Сполучені Штати Аме-
рики суто прагматичною країною, не обтяженою 
багатою духовною спадщиною та ідеологічними 
традиціями. Це вкрай спрощене уявлення. Сьо-
годні, звільняючись від вульгарно-економічного 
детермінізму минулих десятиліть, ми починаємо 
більш глибоко усвідомлювати значення духов-
них, морально-моральних та ідеологічних фак-
торів у суспільному розвитку різних країн і регіо-
нів. Величезну роль зіграли вони й в історії США 
[16, с.222]. Ця думка базується на ототожненні 
державної та політичних ідеологій, і, відповідно, 
на плюралізмі останніх. Аналізуючи досвід 
США, можна визначити, що в основі усього 
державно-політичного механізму лежить ідеоло-
гія ліберальної демократії, а американська ідея 
є досить яскраво вираженою через концепції 
індивідуалізму, "відкритого суспільства", "пла-
вильного котла" ("melting pot") і реалізується в 
пануванні ринкових відносин у всіх суспільних 
сферах – економічній, політичній, соціальній [17, 
с.270]. Основи ідейного плюралізму в Сполуче-
них Штатах Америки були визначені вже на 
першому етапі їх історії. Теоретичним джерелом 
американських ідейних традицій стала ідеологія 
Просвітництва, з якої тоді вийшли й обидві го-
ловні американські ідеології – лібералізм і кон-
серватизм [16, с.222]. Також варто приділити 
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увагу лівим ідеологіям, які у суперництві з кон-
серватизмом і лібералізмом грали, в першу чер-
гу, роль подразників, що змушували обох ідео-
логічних гігантів модернізувати свої інтеграційні 
доктрини і механізми. Але це не повинно при-
меншувати впливу лівих ідеологій, адже конку-
ренція з їх боку не дозволяла лібералізму та 
консерватизму перетворитися в ідеології-
монополії, приречені на загнивання і все менш 
корисні для суспільства [16, с.224]. На сьогодні 
на теренах США стає актуально ідеологія пале-
оконсерватизму, цей анти-істеблішментський 
штам радикального консерватизму надав "інте-
лектуальні боєприпаси" широкому колу агентів і 
ідеологічних сил, що кидають виклик панівному 
ліберальному порядку на національному та мі-
жнародному рівнях, позиції, які в різний час ре-
зонували з політичними рухами, включаючи Рух 
Чаювання (The Tea Party movement), Альтерна-
тивні праві, альт-праві (Alt-Right) і Трампізм. 
Аналіз починається з викладу Палеоконсерва-
тизму, що базується на критиці сучасної лібера-
льної демократії та глобального ліберального 
управління в контексті трансформації амери-
канських правих та ідеологічної боротьби з нео-
консерватизмом із початку 1980-х років. Неона-
ціоналістичний порядок, що відстоюється 
палеоконсервативними інтелектуалами у відпо-
відь на передбачувані наслідки мультикульту-
ралізму, неоліберальної глобалізації та інтерна-
ціоналістської зовнішньої політики, розкриває 
інтелектуальний проект набагато більш змісто-
вний, складний і всеосяжний, ніж його часте 
зведення до "популізму". Бо на карту в цій полі-
тиці поставлені не тільки демократичні завою-
вання XX століття, але й політична територія, на 
якій домінуючі політичні концепції знову 
об’єднуються і представлені за сенс і майбутнє 
людського співіснування в умовах глобалізації 
[18, с.28]. 

Повертаючись до питання релігії, як ми вже 
вказували, відбулось видозмінення та трансфо-
рмація, і в деяких країнах релігія так і залиши-
лась базовою ідеологічною основою. 

Яскравими прикладами тут являються Іс-
ламська Республіка Іран (сама офіційна назва 
держави вже проголошує свою релігійну осно-
ву), яка має державну релігію, а саме іслам ши-
їтського толку джафаритського мазхаба. Не ди-
влячись на наявність Конституції і 
проголошення принципу розподілу влад, ключо-
ву роль у державному управлінні відіграє саме 
духовенство. Згідно ст.57 Конституції, "управ-
ління Ісламською Республікою Іран здійснюєть-

ся законодавчою, виконавчою і судовою вла-
дою, які функціонують під контролем абсолют-
ного правління імама" [19, с.20]. Варто відзна-
чити, що релігія в Ірані впливає не тільки на 
державне функціонування, але й на абсолютно 
всі інститути суспільного життя і являється мо-
ральною основою. 

В якості протилежності, можна навести, як 
приклад, Республіку Індонезія, яка також є яск-
равим прикладом ідеологічної держави. В 1945 
році, в процесі створення Конституції, була 
скликана спеціальна комісія для розробки ідео-
логічних основ держави. І не зважаючи на тиск 
мусульманських еліт (88 % населення Індонезії 
сповідують іслам), Шаріат не було закріплено на 
конституційному рівні. У свою чергу, було знай-
дено консенсус, у вигляді фіксації принципу мо-
нотеізму – віри в єдиного Бога. Також "Панчаси-
ла" (таку назву отримала Індонезійська 
ідеологія (з санскриту – панча – п’ять, сила – 
основи), проголошує справедливу і цивілізовану 
гуманність, єдність держави, демократія та реа-
лізація соціальної справедливості.  

Таким чином, ми бачимо яскравий приклад 
лібералізації релігійного суспільства, де велику 
увагу приділяють принципу справедливої та ци-
вілізованої гуманності, яка позиціонує право як 
інструмент для реалізації людського добробуту 
[20, с. 6]. І якщо у випадку з Іраном, де релігійні 
ідеали фіксуються на законодавчому рівні, то 
Індонезія являється прикладом об’єднання релі-
гійних, моральних і правових ідеалів і як резуль-
тат створення збалансованої ідеології. 

Державна влада, що опирається тільки на 
насилля і примус, не міцна та недовговічна, 
оскільки породжує в суспільстві зростаючу про-
тидію. Тому вона об'єктивно потребує ідеології, 
тобто системі ідей, тісно пов'язаних із інтереса-
ми пануючого суб'єкта. За допомогою ідеології 
влада пояснює й виправдовує свої цілі та за-
вдання, методи і способи їх досягнення, вико-
нання. Ідеологія забезпечує владі певний авто-
ритет, доводить тотожність її цілей народним 
інтересам і цілям [21, с.135]. На сьогодні вида-
ється безперечним те твердження, що стабіль-
ний стан ідеосфери будь-якої держави є одним 
із найважливіших умов його цілісності, запору-
кою ефективного державного управління, а та-
кож багато в чому тим необхідним елементом, 
який визначає духовно-моральне здоров'я сус-
пільства. Вірно й зворотне: руйнування ідеоло-
гічного поля, втрата ціннісних орієнтирів, ціле-
покладаючих сенсів, перспектив розвитку згубні 
для держави та суспільства [22, с.79]. Також 
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нами вже було встановлено, що ідеологічна 
функція держави являється однією з основних і 
беззаперечних [23, с.29]. 

Принизливі трактування ідеології як "помил-
кової свідомості" (К. Маркс), "жалюгідного міфо-
творчості" (У. Матц), змінювались міркуваннями 
про необхідність ідеології, її життєво важливих 
для суспільного організму функцій (Ю. Волков, А. 
Кольєв). Тим часом у нинішню епоху глобалізму і 
посилення культурного плюралізму ставиться 
проблема розмивання національної ідентичності 
(С. Хантінгтон), у зв'язку з чим лунають здебіль-
шого справедливі заклики реанімувати інститути, 
явища, які пов'язані з усім національним [24, 
с.1548–1549]. Ідеологія впливає на всю сукуп-
ність соціальних відносин, визначає глобальний 
розвиток сучасного людства. Вона є багатогран-
ним явищем, що з'єднує сукупність соціальних 
поглядів і етичних установок, системи цінностей 
та політичних орієнтацій [9, с.210].  

В контексті дослідження необхідно приділити 
увагу такому важливому елементу, як правова 
ідеологія. Правову ідеологію можна визначити 
як розроблену й втілену на теоретичному та 
практичному рівнях обґрунтовану наукову сис-
тему, яка систематизує уявлення суспільства 
про правову реальність, створює правові цінно-
сті й цілі, формує та впливає на правосвідомість 
людини, розвиток суспільства і держави. 

Виходячи з дефініції, можна прослідити й 
провідні функції правової ідеології, а саме: здійс-
нення впливу на формування й еволюцію право-
вої, політичної та моральної свідомості, світогля-
ду та загальної культури індивідів, на зміцнення в 
суспільстві правових знань, піднесення престижу 
та авторитету держави, права та законодавства, 
формування уявлень, пропозицій, принципів і 
рекомендацій щодо вдосконалення правових 
відносин, норм й інститутів [25, с.9]. 

Процес еволюції правової ідеології ґрунту-
ється на низці таких чинників, як: верховенство 
права, пріоритет прав і свобод громадян, прин-
цип розподілу влади, належний рівень правової 
культури, соціальний компроміс, політичний 
плюралізм і морально-етичний потенціал суспі-
льства тощо. При цьому сучасна правова ідео-
логія базується на системі теорій, ідей і принци-
пів: теорії соціальної правової держави, 
принципу поділу влади, теорії народного суве-
ренітету, визнання пріоритету загальнолюдсь-
ких цінностей над класовими, принципу верхо-
венства права, переваги загальновизнаних 
норм міжнародного права над нормами націо-
нального права тощо [26, с.16]. 

Правова ідеологія являється базовим еле-
ментом комплексної ідеології, яка, по-перше, 
закріплює основні правові принципи життєдія-
льності держави і суспільства, по-друге, явля-
ється основним елементом формування право-
свідомості. Варто сказати, що правова ідеологія 
існує у будь-якому суспільстві. Вона може не 
відповідати загальноприйнятим стандартам 
правових цінностей, а її вплив може мати нега-
тивні наслідки. 

Ідеологічний плюралізм за Конституцією 
України 

За загальною тенденцію формальну відмову 
від ідеології, яку проголошують сучасні країни, 
такому ж прикладу прослідувала й Україна, за-
кріпивши це на законодавчому рівні, в Консти-
туції України 1996 року, а саме стаття 15 – "Су-
спільне життя в Україні ґрунтується на засадах 
політичної, економічної та ідеологічної багато-
манітності", а ч.2, статті 15 проголошує "Жодна 
ідеологія не може визнаватися державою як 
обов’язкова". Тобто, за Конституцією України 
гарантією цього самого багатоманіття являється 
заборона на державному рівні визнавати будь 
яку ідеологію обов’язковою, що, у свою чергу, 
не виключає дотримання ідеологічних концепцій 
та принципів. 

Такі конституційні принципи, відповідно, фо-
рмують конституціоналізм (варто зазначити, що 
поняття конституціоналізму має декілька зна-
чень). У даному випадку ми розглядаємо кон-
ституціоналізм як політико-правову ідеологію. 
Також існує теорія про ототожнення понять кон-
ституційної та правової ідеології [27, с.25, 27]. 
Тобто, ту систему цінностей, яку проголошує 
конституція, можна вважати ідеологією. 

Держава і право, безперечно, мають свою 
традиційну конституційну основу, адже саме 
Конституція є тією інституцією, яка характеризує 
державу та показує рівень правової культури 
нації [28, с.110]. У свою чергу, конституційні за-
сади розвитку правової системи активно впли-
ватимуть на формування новітнього праворо-
зуміння, виступатимуть істинними критеріями 
оцінювання поведінки, багатоманітної діяльності 
людей в умовах все ще перехідного періоду, 
який характеризується об'єктивними та суб'єк-
тивними труднощами на шляху України до 
справедливої демократії, загального прогресу 
держави та побудови ефективної правової сис-
теми [28, с.112]. Це логічно випливає із зарубіж-
ного досвіду державотворення. У будь-якій пра-
вовій демократичній державі першочерговим 
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завданням є захист основних прав, свобод і за-
конних інтересів особистості та громадянина, в 
тому числі від правопорушень з боку органів 
виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання та їх посадових осіб [29, с.1]. Досвід ство-
рення Європейської Співдружності показує та-
кож спроби пошуку єдиної ідеології. Загальні 
обриси її окреслюються не лише в ідеях "Євро-
пи", "спільного дому", демократії, соціальної та 
правової держави, але й базуються на етнічно-
му плюралізмі та полікультурності європейсько-
го суспільно-політичного простору [17, с.270]. 

Також, таке саме мається й у зв’язку зі змі-
нами [30] до Конституції України стосовно не-
зворотності європейського та євроатлантичного 
курсу України. Були породжені нові дискусії, 
стосовно відповідності вказаних змін принципу 
ідеологічного плюралізму. 

Ідеологічний плюралізм зовсім не означає 
"кінець ідеології". Він передбачає існування іде-
ологічного концепту особливого типу "загально-
народної" або "загальнонаціональної" ідеології, 
часто визначається як "ідеологія національних 
інтересів", або "ідеологія національної злагоди". 
Особливості цієї ідеології такі: еклектична за 
змістом; популістсько орієнтована; знаходиться 
поза боротьбою "традиційних" політичних ідео-
логій; знаходиться (хоча би ззовні) поза бороть-
бою класів; покликана підтримувати соціальний 
мир і консенсус еліт; пояснювати і виправдову-
вати дії влади; консолідувати суспільство для 
вирішення завдань внутрішньої та зовнішньої 
політики. Не можна виключати, що в перспекти-
ві ситуація зміниться і майбутня глобальна іде-
ологія покінчить з ідеологічним плюралізмом 
[31, с.87]. Ідеологія є складною духовною струк-
турою. Вона складається з певної теоретичної 
основи – системи політичних, правових, релігій-
них, філософських поглядів на соціальну дійс-
ність, суспільство і взаємини людей, а також 
програми дій та механізмів поширення ідеологі-
чних установок серед населення, створеної ці-
єю системою [32, с.32]. 

Висновки 

1. До поняття "ідеологія" існує недовіра, ко-

рені якої сягають, в першу чергу, ХХ століття, 
коли з ідеологією асоціювали виключно недемо-
кратичні режими і, як результат, сьогодні в сус-
пільстві існує хибне уявлення та розуміння іде-
ології. 

2. Ідеологія пройшла великий шлях еволюції. 
Базовою основою ідеології являється філосо-
фія, яка пройшла крізь всі етапи, і наразі також 
залишається цією ідейною основою. Одночасно 
складовою структурною і наступним історичним 
етапом являється релігійна основа ідеології, яка 
була трансформована із філософської. Вона 
також залишається актуальною, і це навіть не 
стосується виключно теократичних і клерикаль-
них держав, оскільки релігійні норми стали ба-
зисом моральних основ суспільства. 

3. Поняття ідеології (в контексті держави) ду-
же багатогранне, і використовується для визна-
чення та характеристики як комплексної катего-
рії, так і для окремих її елементів. Виходячи з 
політичної ситуації до комплексної ідеології при-
рівнюють одну її складову (наприклад, політичну, 
правову, релігійну). Держава не може існувати 
без ідеології, яка є важливим фундаментом дер-
жавотворення. Кожна держава завжди мала і 
має свою ідеологічну складову, навіть не зважа-
ючи на проголошену деідеологізацію. В перспек-
тиві розвитку правової науки ідеологія буде за-
рахована до однієї з базових ознак держави. 

4. Сучасною основою будь-якої ідеології є її 
правова основа, яка закріплює і принципи жит-
тєдіяльності держави і суспільства, і одночасно 
являється основним елементом формування 
правосвідомості. Особливим ідеологічним фе-
номеном являється концепція ідеологічного 
плюралізму, яка дуже якісно маскує ідеологічну 
основу держави. 

Конфлікт інтересів 

Автор статті повідомляє про відсутність будь-
якого конфлікту інтересів. 
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